
؛ لو شاء اهللا سبحانه وتعاىل ألعتم اجلو فقط إعتاما بالضباط ومل  وحصل بذلك شر كثري عليهم وعلى من حوهلم

ال تغني عنهم  : ((؛ وهلذا قال ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل قدرته وقوته ال يقهرها شيء يستطيعوا أن يفعلوا شيئا

ولكن هل  )) وأولئك هم وقود النار ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكفار يف النار؛ لقوله:  . )) من اهللا شيئا

؛ لكن نشهد  نشهد لكل كافر أنه يف النار؟ ال؛ نعم هل نشهد لكل كافر يعين بعينه أنه يف النار؟ اجلواب: ال

لكن ال نشهد لواحد معني باجلنة ؛ كما نقول: كل مؤمن يف اجلنة  على سبيل العموم ونقول: كل كافر يف النار

أعوذ باهللا من الشيطان   . )) وقود النار ((؛ ويف اآلية أيضا إثبات النار لقوله:  ففرق بني العموم وبني اخلصوص

ما كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم اهللا بذنوبهم واهللا شديد العقاب))  ((الرجيم. 

كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد؛ قد كان لكم آية في فئتين   قل للذين ((قرأنا هذه؟ 

ا فئة تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة يروهم مثليهم رأي العين واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك تالتق

والفضة  لعبرة ألولي األبصار؛ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب

أعوذ باهللا السميع . )) والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واهللا عنده حسن المآب

(( إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا العليم من الشيطان الرجيم. قال اهللا عزوجل: 

   )) شيئا

هل بالذين كفروا  ))...  والدهم من اهللا شيئاعنهم أموالهم وال أإن الذين كفروا لن تغني  ((قوله:   الشيخ :

  ؟ قوم معينون أم هو عام

  ؛  عام  الطالب :

  . وله أموال وأوالد فإن هؤالء األموال واألوالد ال ينفعهم  الشيخ :

  ؟  هل نفي اإلغناء هنا يف الدنيا أو يف اآلخرة  الشيخ :

  ؛  يف اآلخرة  الطالب :

  ويف الدنيا؟   الشيخ :

  ؛  ميكن أن يغين عنهم يف الدنيا  الطالب :

  ؟  )) لن تغني عنهم وال أوالدهم من اهللا ((من اهللا؟ ال،   الشيخ :



  ؛  يف اآلخرة لن تغين عنهم  الطالب :

  ؟  ويف الدنيا  الشيخ :

  من اهللا؟   الطالب :

   ؛ أي نعم  الشيخ :

  ؛  ال يغين عنهم   الطالب :

  ؟  اجزم  الشيخ :

  ؛  ال يغين عنهم جمزم  الطالب :

 ((؛ لقوله تعاىل:  ؛ لن تغين عنهم من اهللا شيئا ؛ توافقون على هذا؟ نعم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة  الشيخ :

  )) وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له

  أي أم توقد م النار؛  وقود النار مبعىن ما يوقد به ))  وأولئك هم وقود النار ((طيب قوله:   الشيخ :

  ؟  وهل يشاركون يف ذلك أحد  الشيخ :

   ، نعم  الطالب :

  ؛  ، نعم يشاركون أي نعم   الشيخ :

  ؟  هم هم الكفار نعم آدم  الشيخ :

  يشاركهم املنافقني؛ املنافقون الكفار؛   الطالب :

  ال ال؛ حيي؟   الشيخ :

  احلجارة   الطالب :

  . )) جارةحالناس والوقود ها ( (  الشيخ :

  ؟  هداية اهللا ويش معناها )) كدأب آل فرعون ((قوله:   الشيخ :



  ؛  يعين مثل قوم فرعون  الطالب :

  الدأب مبعىن؟   الشيخ :

  ؛  مثل قوم  الطالب :

  ؟  أي كمثل آل فرعون )) كدأب آل فرعون ((يعين   الشيخ :

  ؛  كعادم يا شيخ  الطالب :

  ؛ وشأمكعادم   الشيخ :

  ؟  ، هذه الكلمة حملها من اإلعراب طيب ويش هذه اجلملة  الشيخ : 

  ؟  حملها من اإلعراب  الطالب :

  ؛  نعم  الشيخ :

  ؛  يعين دأب مبتدأ آل فرعون خرب  الطالب :

  ؛ دأب مثل يعين ؛  ال ال  الشيخ :

  ؛  إعرابه هذا  الطالب :

   ؟ تعرف اإلعراب ؟ ما ؛ طيب أنت ال ليس أعرابه هذا  الشيخ :

  ؛  كدأب جار وجمرور خرب مقدم    الطالب :

  خرب مقدم أليش؟   الشيخ :

  خرب مقدم ملبتدأ مقدر  الطالب :

؟ إذا ؟ اآلن تقول  خرب مقدم ملبتدأ مقدر؟ خرب مقدم مادام املبتدأ مقدر فهو بيدك حط قبله أو بعده  الشيخ :

   ؟ ؟ إذا خرب ملبتدأ مؤخر والتقدير ؟ أغربت عن املؤخر خرب ملبتدأ مقدر مؤخر كذا

  ؛  تقدير: دأم   الطالب :



  . دأم كدأب آل فرعون طيب  الشيخ :

  ؟   ما املراد بآل فرعون هنا يا عبد املنان  الشيخ :

  ؛  فرعون نفسه وآل قومه الذين كفروا من قومه  الطالب :

   ؟ الذين اتبعوه أليش ما نقول الذين اتبعوه  الشيخ :

  ؛  أو الذين اتبعوه   لب :الطا

  . الذين اتبعوه طيب يعين هو وأتباعه  الشيخ :

  ؟  مثل من يا غامن )) الذين من قبلهم ((  الشيخ :

  ،  مثل أصحاب نوح، وقوم عاد  الطالب :

  ، وقوم لوط، وأصحاب مدين كثري. وقوم ابراهيم  الشيخ :

  ؟  ما حملها من اإلعراب )) بآياتنا فأخذهم اهللاكذبوا  )) (( كذبوا بآياتنا ((مجلة:   الشيخ :

  ؟  ءالدامجلة استئنافية لبيان هذا   الطالب :

  . طيب زين  الشيخ :

  املراد باآليات هنا بندر؟   الشيخ :

  آياته الكونية   الطالب :

  ؟  والشرعية؛ كيف الرتتيب باآليات الشرعية  الشيخ :

  كذبوا مبا أتى به موسى؛   الطالب :

   )) والذين من قبلهم (( أو رسله ألنه يقول:  الشيخ :

  ؛  نعم رسل مجيعا وكذلك يف اآليات الكونية  الطالب :



  . يف اآليات الكونية كذبوا ا إما بنسبتها إىل غري اهللا أو بأن اهللا له فيها مشارك أو معني  الشيخ :

؟ ما حضرت ؟  الباء األخ ؟ الباء ويش معناها )) فأخذهم اهللا بذنوبهم ((طيب قال اهللا تعاىل:   الشيخ :

  ؟  فيصل

  الباء سببة   الطالب :

  ؛ وتصح معىن آخر فهد؟  الباء هنا سببية أخذهم اهللا بسبب ذنوم  الشيخ :

  العوض   الطالب :

  ؟ . نأخذ الفوائد اآلنواهللا شديد العقاب  العوض يعين جزائهم من جنس عملهم وعوضا عنه  الشيخ :

فوائد اآلية الكرمية هذه اآليات أوال اآلية األوىل: أن الكافرين قد يرزقون باألموال واألوالد؛ أخذا؟ نعم؛ من 

وهي اآلية الثانية من ))  كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ((من فوائد اآلية الكرمية:   ؟ ويش بقي إذا

هللا تعاىل باخللق واحدة؛ ألنه عزوجل ليس بينه وبني فوائدها: أن الكفار املتأخرين كالكفار السابقني؛ ألن سنة ا

كدأب  لقوله: (( احللق نسب يراعيه وحيايب من يتصل به؛ فالناس عند اهللا تعاىل سواء؛ أكرمهم عند اهللا أتقاهم؛

: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن فرعون وآله قد عذبوا يف الدنيا كما سيعذبون يف اآلخرة؛ لقوله . )) ... آل فرعون

ومن فوائدها: الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسالمه؛ ألن اهللا تعاىل  . )) فأخذهم اهللا بذنوبهم ((

املؤاخذة واملعاقبة؛ ولو كان تائبا توبة تنفعه ما ذكر ذنبه بدون ذكر توبته؛ ألن اهللا تعاىل عدل  ذكر ذلك على وجه

آدم عليه الصالة والسالم ملا أكل من الشجرة وحصل له ما ال يذكر أحدا بذنب تاب منه إال أن يبني توبته؛ ف

ذكر اهللا تعاىل معصيته وذكر أنه تاب وذكر  )) فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه اهللا ((حصل وتاب إىل 

 ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات اآلية . )) ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ((أنه بعد التوبة كان خريا منه قبله 

هللا وهي العالمات الدالة على اهللا عزوجل على وجوده وعلى ما تتضمنه هذه اآليات من صفاته؛ فمثال نزول 

الرمحة نزول الغيب دليل على الرمحة، آية على رمحة اهللا على وجوده وعلى رمحته؛ نزول العقوبات دليل على وجود 

عاىل وعلى ما تقتضيه تلك اآلية من الصفات اهللا وعلى غضبه؛ وهكذا كل آية تدل على وجود اهللا سبحانه وت

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا ال يظلم الناس شيئا وإمنا يؤاخذهم  . سواء كانت آية رمحة أو آية عذاب

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت  ((ونظري ذلك قوله تعاىل:  ؛ )) فأخذهم اهللا بذنوبهم ((بالذنوب؛ 

: ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على اجلربية الذين ال ينسبون فعل العبد إليه؛ لقوله . )) أيديكم ويعفوا عن كثير



فأضاف الذنوب إليهم؛ والفعل ال ينسب إال ملن قام به حقيقة؛ واجلربية يقولون: إن الفعل ال ))  بذنوبهم ((

واهللا  ((العقاب هللا؛ لقوله:  إثبات صفة شدة ومن فوائد اآلية الكرمية: . ينسب إىل اإلنسان على وجه احلقيقة

 )) (( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ((مث قال اهللا تعاىل:   .))  شديد العقاب

)) اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ واعلم أن اخلطاب املوجه للنيب صلى اهللا عليه وسلم تارة يكون شامال  قل

له ولألمة بالنص املقرتن بذلك اخلطاب؛ وتارة يكون خاصا به؛ وتارة يكون عامة له ولألمة ملقتضى كونه إماما 

ه إمام األمة يكون اخلطاب له وهو يشمل وحكمه لألمة يعين ليس باخلطاب ما يدل على العموم لكن باعتبار أن

يشمله ويشمل األمة؛ مثال األول اخلطاب املوجه للنيب صلى اهللا عليه وسلم واقرتن به ما يدل على أنه عام له 

مث قال:  )) يا أيها النبي ((فقال:  )) يا أيها النبي إذا طلقتما النساء فطلقوهن لعدتهن ((ولألمة: قوله تعاىل: 

ومل يقل: إذا طلقت فدل هذا على أن هذا اخلطاب موجه له وألمته؛ ومثال العام الذي  )) ا طلقتم النساءإذ ((

ليس فيه نص مقرتن به أنه عام أكثر خطابات املوجه للرسول عليه الصالة والسالم من هذا القسم؛ مثل هذه 

فروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم؛ هذا شامل له ولألمة حىت حنن نقول للذين ك: ((قل للذين كفروا)) اآلية

هذا خاص للرسول عليه  )) ألم يجدك يتيما فآوى )) (( (( ألم نشرح لك صدركومثال الثالث: قوله تعاىل: 

يا حممد وأمته تقول ذلك أيضا للكفار على وجه  يعين قل )) قل للذين ((قال اهللا تعاىل:  . الصالة والسالم

؛  قراءة سبعية )) (سيغلبون ويحشرون (ويف قراءة:  )) ستغلبون وتحشرون ((االقتداء به والتأسي به؛ قل هلم 

وهللا العزة ولرسوله  ((من الذي يغلبهم؟ الذي يغلبهم هم املؤمنون كما قال اهللا تعاىل:  )) ستغلبون ((

ولكن من املؤمن الغالب؟ ))  كتب اهللا ألغلبن أنا ورسلي إن اهللا قوي عزيز ((وقال اهللا تعاىل:  )) وللمؤمنين

ومن الناس من  ((املؤمن الغالب هو الذي آمن حقا وقام بالعمل الصاحل، ليس جمرد اإلميان هو القول باللسان 

البد من إميان صادق يشهد له العمل فيكون صاحلا؛ واهللا  )) يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين

فالذين آمنوا إميانا ))  والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهادإنا لننصر رسلنا  ((عزوجل يقول: 

ولكن إذا قال قائل: ما تقول يف األمة   . ، سوف يغلبون الكفار حقيقيا مصدقا بالعمل سوف يغلبون بالشك

بكل أنواع  فإا مغلوبة على أمرهم والكفار يستذلوا غاية الظلم وحياربوم من كل وجه ؟اإلسالمية اليوم

؟ فجوابنا أن نقول: أقول يف األمة اإلسالمية إا يصدق على عامتها ما هو على كل فرد منها أنه ليس  السالح

 ؛ ولذلك جتد واحدا منهم يعظم القرآن تعظيما متعديا حلدودمسه فقط وال من القرآن إال رمسهاهلم من اإلسالم إال 

وحيبه ويضم على جبهته لكن ما يعمل مبا فيه إال نادرا، حىت إنه رمبا الشرع؛ لكن تعظيم رمسي فقط، يقبل القرآن 

يفعل ذلك وهو يشرك باهللا يدعوا غري اهللا أين العمل بالقرآن؟ ما فيه عمل بالقرآن؛ وإذا نظرت نظرة فاحصة يف 



ك باألموات العامل اإلسالمي اليوم وجدت أنه ال ميثل اإلسالم حقيقة، وجدت يف العبادة أنواع كثرية من الشر 

وباألحياء، وجدت أنواعا كثريا من البدع العقدية والعملية، وجدت أنواعا كثرية من نقض العهد والغدر واخليانة 

والكذب والغش فأين اإلسالم؟ ليس هو إال امسه؛ ومن مث مل نغلب الذين كفروا بل الذين كفروا هم الذين غلبونا 

يطرة على العامل اقتصاديا وسياسيا وعسكريا نعم. إذا هذه اآلية إذا قال يف الواقع وهم الذين هلم السيطرة اآلن الس

حىت يكون لنا اهللا قائل: كيف تصدق هذه اآلية أو تصدق مقتضاها ما نشاهد اليوم؟ اجلواب: أننا مل نصدق 

يف الدنيا تغلبون، يف  )) ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ((  . )) لكان خيرا لهمولو صدقوا اهللا  ((النصر 

اآلخرة حتشرون إىل جهنم ـ والعياذ باهللا ـ جيمعون إليها ويدخلوا وخيلدون فيها فيكون هؤالء الكفار قد خسروا 

وهذا كقوله عزوجل:  الدنيا واآلخرة؛ خسروا الدنيا بالغلبة غلبوا والذل؛ وخسروا اآلخرة بأم حيشرون إىل جهنم

ثم يغلبون والذين  دوا عن سبيل اهللا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة صم ليإن الذين ينفقون أمواله ((

هذا قدح للنار والعياذ  )) وبئس المهاد ((وقوله:  . هذه اآلية نظري هذه اآلية  )) كفروا إلى جهنم يحشرون

لهم من  ((باهللا ـ وأا بئس املهاد يعين بئس ما يتمهد به اإلنسان كالذي يتمهد يف فراشه ويلتحف بلحافه 

((يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم والعياذ باهللا ـ  )) فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

أي شيء يغشيهم ويغطيهم  )) من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشلهم  ))  (( ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون

من العذاب؛ فهم ـ والعياذ باهللا ـ حاهلم حال ال ميكن أن يتصورها اإلنسان لعظمها وشدا وهم خالدون فيها 

حيتمل أن تكون هذه من مجلة مقول القول السابق  )) قد كان (())  قد كان لكم آية في فئتين التقتا ((  أبدا.

هذه اآلية قد تكون من مجلة مقول القول السابق  )) قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ((ين: يع

فتكون من مجلة  )) قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ((يف قوله: 

أي عالمة على أنكم ستغلبون؛ ألن اآلية  )) كان لكم آية ((مقول القول يعين: قل هلم اعتربوا مبثل أضربه لكم 

يعين للقتال بينهما؛ والفئة مبعىن طائفة؛ وهل  )) في فئتين التقتا ((يف اللغة العالمة؛ آية على أنكم ستغلبون 

؟ أو هو على سبيل املثال؟ أكثر املفسرين على أما فئتان حقيقيتان يف أمر  املراد بفئتني فئتان حقيقيتان واقعيتان

؛ وقال بعض املفسرين: إن ذلك على ضرب املثل يعين ولنفرض أن هنالك فئتني على هذا الوجه فئة تقاتل  واقع

يف سبيل اهللا وأخرى كافرة؛ وإذا قلنا إما فئتان يف قضية واقعة فقد قال هؤالء القائلون ذا القول: إن املراد ما 

يف سبيل اهللا وهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن معه؛ وفئة   فئة الكفار واملؤمنني يف بدر؛ فهما فئتان: فئة تقاتل

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون  ((كافرة تقاتل يف سبيل الطاغوت كما قال اهللا تعاىل: 

أولياء فقاتلوا  ((اخلطاب ملن؟ للمؤمنني  )) فقاتلوا أولياء الشيطان ((ـ اهللا أكرب ـ  )) في سبيل الطاغوت



وحنن مؤمنون حقيقة نقاتل يف سبيل سبحان اهللا لو أخذنا ذه اآلية  )) الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا

أي طائفتني من الناس  )) آية في فئتين ((قوله:  . اهللا لكان هؤالء بني أيدينا كالفراش؛ ولكن األمر كما تعرفون

خربه وجاز   )) تقاتل ((مبتدأ، و )) فئة (( )) في سبيل اهللا فئة تقاتل بعضا ((يعين لقي بعضهم ))  التقتا ((

  كون املبتدأ نكرة ألنه للتقسيم؛ وقد مر علينا أنه إذا كان هناك تقسيم جاز االبتداء بالنكرة؛ ومنه قول الشاعر:

  فيوم علينا ويوم لنا    ويوم مساو ويوم نسر                                       

تقاتل في  ((فبدأ بالنكرة ألن املقام مقام التقسيم؛  فئة تقاتل)) ((؛ فهنا قال:  ة من أجل التقسيمفبدأ بالنكر  

؛ األول: إخالص النية هللا؛ الثاين:  والقتال يف سبيل اهللا يتضمن أمورا  . يف سبيل اهللا أي يف طريقه))  سبيل اهللا

من قاتل  (أن يكون فيه موافقا أمر اهللا؛ الثالث: أن تتجنب فيه حمارم اهللا؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

األول أن يكون مرادا ا وجه اهللا، وأن تكون كلمة اهللا هي  ) لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا

اإلخالص؛ ال يقصد اإلنسان بقتاله السيطرة على العامل وأن ميلك األرض ويغنم األموال ويصيب العليا وهذا 

الذرية؛ إن قصد هذا فليس قتاله يف سبيل اهللا؛ الثاين: أن يكون القتال يف حدود شريعته حبيث ال يكون فيه 

أن يكون بيننا وبني املشركني  عدوان على أحد؛ فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس يف سبيل اهللا؛ ومثاله:

عهد مث ننقضه ونقاتل وهذا حرام، وليس هذا قتال يف سبيل اهللا بل هو معصية هللا عزوجل؛ ألن اهللا تعاىل قال: 

وإما تخافن من قوم خيانة  ((وى أن نقاتل يف حال العهد وقال:  )) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ((

حىت إذا عاهدت قوما من الكفار وخفت أن خيونوا ال جيوز أن تنقض اهلد ولكن يعين ))  فانبذ إليهم على سواء

على سواء يعين على علم بأن يننا وبينكم على سواء حىت تكون  انبذ إليهم على سواء؛ يعين قل هلم ال عهد ب

؛ فإن مل  اهللالعهد قد نقض؛ أما أن تقاتل مع العهد فهذا يف سبيل اهللا. األمر الثالث: أن جتتنب فيه حمارم 

جتتنب فيه حمارم اهللا فإنه وإن كان أصله يف سبيل اهللا لكن ال تتحقق فيه الغلبة والنصر؛ بدليل ما وقع للمسلمني 

يف غزوة أحد فإن املسلمني يف غزوة أحد كان األمر يف أول النهار يف أيديهم والغلبة هلم ولكنهم عصوا نعم؟ 

حتى فشلتم  ((وجل:  وا فكانت الدائرة للمشركني يقول اهللا عزعصوا الرسول عليه الصالة والسالم فخذل

منكم من  ((، حصلت اهلزمية  يعين حصلت اهلزمية )) وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون

ـ اهللا أكرب ـ اهللا عزوجل صرف املسلمني عنهم فلم  ))  يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة ثم صرفكم عنهم

شف بعد هذا الت  والتوبيخ الذي يتعظ به من يأيت بعدهم قال  )) ليبتليكم ولقد عفا عنكم ((يقاتلوهم 

ال؛ لكن الصحابة عفا  وحنن لو فعلنا كما فعلوا هل حنن ضامنون أن يعفوا اهللا عنا؟ )) ولقد عفا عنكم ((بعده: 



أن نقول: يف سبيل اهللا البد فيه من شروط؛ ماذا تقولون يف قوم  صار ما فعلوه كأن مل يكن؛   املهماهللا عنهم و 

؟ ليس يف سبيل اهللا؛ وهلذا سئل النيب عليه الصالة والسالم عن الرجل يقاتل  يقاتلون للقومية هذا يف سبيل اهللا

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا ( : شجاعة ويقاتل محية ويقاتل لريى مكانه أي ذلك يف سبيل اهللا؟ قال

يعين هذا كلها ليست يف سبيل اهللا؛ الرجل يقاتل لشجاعة ألنه شجاع والشجاع حيب أن  ) فهو في سبيل اهللا

يقاتل؛ ألن الشجاعة من سجيته واإلقدام من سجيته فيحب هذا؛ والثاين يقاتل محية وحدبا على قومه؛ والثالث 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل  (انه أي ذلك يف سبيل اهللا قال: قاتل رياء ومسعة لريى مك

ومل يقل اهللا عزوجل: تقاتل يف سبيل كذا؛ وهذا من باب اكتفاء بأحد  )) األخرى كافرة ((طيب   . ) اهللا

وأخرى   ((ومل يقل فئة مؤمنة تقاتل يف سبيل اهللا؛ والثاين قال:  )) فئة تقاتل ((الوصفني عن اآلخر؛ األوىل قال: 

ومل يقل: تقاتل يف سبيل الطاغوت؛ فحذف من األول مقابل ما ذكر يف الثاين؛ ويش حذف من ))  كافرة

األول؟ مؤمنة اليت تقابلها كافرة؛ وحذف من الثاين ضد ما ذكر يف األول فحذف يف سبيل الطاغوت وقد ذكر يف 

وأخرى   ((وصفني على اآلخر وهو من البالغة اإلجيازية؛ قال: اعتبار بذكر أحد المن : يف سبيل اهللا؛ وهذا األوىل

ترونهم مثليهم  ((ويف قراءة سبعية:  )) يرونهم مثليهم رأي العين (( . يعين تقاتل يف سبيل الطاغوت )) كافرة

وهنا نشوف من الرائي هل هم املقاتلون يف سبيل اهللا؟ أو الكفار؟ الواقع إن الضمري يصلح هلذا  )) رأي العين

واضح أا تعود إىل الكفار ترون املقاتلني الفئة اليت تقاتل يف  )) ترونهم مثليهم رأي العين ((وهذا نعم؟ لكن 

هللا في منامك قليال ولو أراكهم كثيرا إذ يريكهم ا ((سبيل اهللا مثلي الكفار لكن رؤيا فقط ما هي حقيقية 

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في  )) (( لفشلتم ولتنازعتم في األمر ولكن اهللا سلم إنه عليم بذات الصدور

 )) يرونهم مثليهم رأي العين ((طيب  ؛ )) أعينكم قليال ويقللكم في أعينهم ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال

؛ فإن كانوا مؤمنني يروا أن الكفار مثليهم يرون ثليهم سواء كانوا مؤمنني وال كفاريعين يشاهدوم بأعينهم أم م

الكفار مثليهم فواضح أن الفئة القليلة هي املؤمنة وإن كان الكفار يروم مثليهم رأي العني ففيها إشكال؛ ألم 

 لألقل؟ صارت الغلبة لألكثر لكنهم إذا كان الكفار يرون املؤمنني رأي العني مثليهم صارت الغلبة ملن؟ لألكثر وال

قالوا: إن رؤيتهم إياهم مثليهم من باب إراءة اهللا إياهم كذلك وإن كانوا يف الواقع دون ذلك؛ على كل حال 

األقرب أن الرائي هم الطائفة املؤمنة وأن املثلني من؟ الطائفة الكافرة يعين ترى الطائفة املؤمنة الطائفة الكافرة 

ن هؤالء الكفار يبلغون ضعفيهم؛ إذا كان املؤمنون املائة كما الكفار؟ يكون مائتني؛ فإذا قلنا: إن مثليهم وحتقق أ

ملاذا؟ ألن عدد  )) مثليهم ((هذه اآلية يف قضية الواقعة وهي يف يوم بدر صار عندنا إشكال كبري يف قوله: 

مائة إىل ألف وهل تسع مائة وألف تكون املؤمنني يف بدر ثالمثائة وبضعة عشر رجال، وعدد الكفار ما بني تسع 



؟ نعم تقريبا ثالثة أمثال، ثالثة أمثال أو أكثر ؛ فذهب بعض العلماء إىل أم  مثلي ثالمثائة وبضعة عشر رجال

يروهم مثليهم وإن كانوا يف احلقيقة أكثر نعم؟ وذهب بعض العلماء إىل أن املراد باملثل هنا الزائد وجعل معىن 

؛ وهذا إذا قلنا: إن اآلية يف قضية الواقعة وهي غزوة بدر؛ أما  أي يروم أكثر منهم )) م مثليهميرونه ((قوله: 

إذا قلنا: إا ضرب مثل ففيه إشكال وال ال؟ ال إشكال فيه إذا قلنا إنه من باب ضرب املثل وأن املؤمنني إذا كانوا 

وعلم أن فيكم ضعفا  مكاآلن خفف اهللا عن (( نصف الكفار فإنه يغلبونه وهذا هو املطابق لقول اهللا تعاىل:

فهنا الفئة تغلب مثليها أليس   )) فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين

يرونهم مثليهم رأي  ((كذلك؟ الفئة تغلب مثليها، املائة تغلب مائتني، واأللف يغلب ألفني؛ طيب قال اهللا: 

إذا جعلنا الرؤية بصرية ؛ وأما  )) يرونهم ((أو  )) ترونهم ((هذه مصدر مؤكد لقوله:  )) العينرأي  )) (( العين

إذا جعلناها علمية أي يعلموم مثليهم رأي العني فهي أيضا من باب التوكيد املعنوي؛ يعين يعلموم علما يقينيا  

؛ والباء هنا باء الوسيلة أي يؤيد بسبب نصره يؤيد يقوي )) واهللا يؤيد بنصره من يشاء (( كما يروم بأعينهم .

من يشاء؛ وقلت إن الباء للوسيلة كما يقال: ذحبت بالسكني؛ وضربت بالعصا؛ فالنصر إذا وسيلة التأييد فهو 

ممن تقتضي احلكمة نصره أو ممن تقتضي احلكمة تأييده؛  )) من يشاء ((يقوي عزوجل بنصره من يشاء؛ طيب 

 : ((اءت بلفظ املشيئة أو جاءت معلقة باملشيئة جيب أن نقرا باحلكمة لقول اهللا تعاىلوجيب أن نقيد كل آية ج

إن  )) (( إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار (( . )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما

؛ أي إن يف ذلك املذكور لعربة يعين إلعتبارا واالعتبار  املشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية )) في ذلك

والعبور من شيء إىل شيء، مأخوذ من العبور من شيء إىل شيء؛ يعين كأن اإلنسان يعرب بعقله من املذكور إىل 

يق ؟ بأن الفئة قليلة تغلب الفئة كثرية؛ فيكون فيها حتق ؛ فهنا ذكرت لنا القصة؛ نأخذ منها العربة مباذااملعقول 

فإذا افتخر الكفار بكثرم نقول هلم: إن كثرتكم ال تغين عنكم  قل للذين كفروا ستغلبون )) ((لقوله تعاىل: 

إن  (( . شيئا؛ فهذه فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة ومع ذلك صارت الغلبة ملن؟ لليت تقاتل يف سبيل اهللا

؛ ولكن ما املراد باألبصار هنا؟ هل  باب مجع سبباألبصار مجع بصر كأس )) في ذلك لعبرة ألولي األبصار

هو بصر الرؤية احلسية أو بصر العقل أو يشمل؟ يشمل مادام أم يروم رأي العني فيكون فيه عربة ألويل 

، بعقوهلم ولو كانوا مل يروا ذلك رأي  ؛ وكذلك هو عربة ألويل األبصار بالعقول األبصار للذين رأوا بأعينهم

   . ؟ نعم ؛ نأخذ األسئلة وجل . مث قال اهللا عز إذا مسعوا اعتربوا فكان يف ذلك عربة هلم العني؛ ألم

  



  أليس املسلمني اليوم غثاء كغثاء السيل؟  السائل :

أي نعم بلى يصدق على املسلمني اليوم أم غثاء كغثاء السيل ألن األمم تداعوا عليهم كما تداعى   الشيخ :

   نعم.على األكلة على قصعته 

  ؟ هذه الفئة وصفها  )) فئة تقاتل في سبيل اهللا ((شيخ  السائل :

خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير: إحدامها فئة  )) فئة تقاتل في سبيل اهللا ((هو يقول: إنه جيوز أن جنعل   الشيخ :

خرب ملبتدأ حمذوف  )) فئة ((، ما ذكره وجه من أوجه اإلعراب اآلية يعين أنه جيوز أن جنعل  ؛ وهذا صحيح تقاتل

تقديره: إحداهم؛ ولكن قد قرر أهل العلم قاعدة يا هداية اهللا وهو: أنه إذا أمكن أن يكون الكالم غري مقدر 

؛ إنه حيمل الكالم إذا أمكن على غري  ؛ مر علينا هذا يف أي شيء؟ يف النحو ويف أصول الفقه أيضا فهو أوىل

   . صار التقسيم يقسم هؤالء إىل هذا وهؤالء إىل هذا؛  حذف؛ إذا قلت: قوم يبيعون وقوم يؤجرون

إىل ثالثة أقسام مث قلنا خطاب خاص  )) قل للذين كفروا ((شيخ حنن قسمنا اخلطاب يف قوله تعاىل:  السائل :

أمل نشرح لك صدرك هذه عامة  )) ألم نشرح لك صدرك ((للرسول صلى اهللا عليه وسلم ومثلنا قوله تعاىل: 

   ؟ لكل واحد إذا اهتدى انشرح صدره لإلسالم

هذا خاص  )) ورفعنا لك ذكرك )) (( ووضعنا عنك وزرك ((ال ال ال ألن اإلسالم هذا للتقرير   الشيخ :

  بالرسول.

  ؟ويعصون اهللا تعاىل إن معصية ما موقف ااهد الذي جياهد ومعه  السائل :

حال هؤالء ال يستحقون النصر، الذين يعصون اهللا عزوجل ال يستحقون النصر؛ ألن املعصية على كل   الشيخ :

، أحيانا ينصر الظامل على الظامل من أجل إهانة الثاين كما قال  سبب للخذالن لكن قد ينصرون لظلم خصمهم

فانتصار اليهود مثال على أهل فلسطني من  )) وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ((تعاىل: 

؛ وبالفعل املسلم أحق بالنصر من الكافر  هذا النوع وإال أهل فلسطني أحق بالنصر من اليهود إذا كانوا مسلمني

    لكن قد يكون عند املسلم معاصي كثرية توجب أن يذل من قبل الكافر.

؛ وهلذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون  له نقول: إن هذا هو سر السجود، كمال التعبد هللا والتواضع

أن اهللا حرم  (؛ وقد ورد يف احلديث:  من ربه عزوجل ألنه تواضع هللا ونزل فرفعه اهللا وصار أقرب ما فيه إىل رم



؛ ألن عصاة املؤمنني إذا مل يتب اهللا  فيمن يدخل النار من أويل العصاة) على النار أن تأكل أعضاء السجود 

يهم ومل تكن هلم حسنات ترجح على سيئام فإنه يعذبون يف النار بقدر ذنوم؛ لكن أعضاء السجود حمرتمة عل

  ؛ وهلذا قال بعضهم:  ال تأكلها النار وال تؤثر فيها

     من فضلك الوافي وأنت الباقي                                          أتقتهايا  رب  أعضاء  السجود  

  هم  على  الهام  بعتق  الباقي   والعتق يسوي في الغنى يا ذا الغنى   

إىل أن يعتق مجيع البدن قال املؤلف رمحه اهللا ولو حبائل بني توسل إىل اهللا أن يعتق مجيع العتق بسراية العتق له 

  أي يبعدمها أعضاء سجوده وجيايف بني جنبيه جيايف الفاعل من ؟ املصلي السائل جيايف عضديه عن جنبيه 

  

  

  

 


